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 عمال األ جدول  
 توقیت بیروت 

(GMT +2) 
2023آذار/مارس   14اليوم األول: الثالثاء،   

 الجلسة االفتتاحية   9:30–11:00
 الفقرة الفنیة  .1
 عرض تمھیدي (فیدیو) .2
 الكلمات االفتتاحیة: .3

 واألمینة التنفیذیة لإلسكوا، وكیلة األمین العام لألمم المتحدة  روال دشتي
 ، األمین العام لجامعة الدول العربیةأحمد أبو الغیط 

 ، وزیر التخطیط والتعاون الدولي، الجمھوریة الیمنیة واعـد عبدهللا باذیب 
 )2023(رئیس المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  

 ، نائبة األمین العام لألمم المتحدة أمینة ج. محمد
 :إضاءات .4

  مصر جمھوریة  ، (Entreprenelle)  انتربرنیل ،  المجلس التنفیذي  ة ورئیس   ة المؤسس ،  یمنأ  ارانی 
 العربیة
 لیبیادولة  ، (LYBOTICS)  لیبوتكس ، المؤسس والمدیر،  زید   محمد 

 یةلبنانال الجمھوریة ، (Beesline Apitherapy)  بیزلین  ، االستدامة  ة مدیر  ،عیتاني  ماریان 
 رابط البث المباشر                                                                                                 

 استراحة 11:00–11:30
 الحوار الرفيع المستوى  11:30–13:00

 تحقیق أھداف التنمیة المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص 
لیس من السھل رصد مساھمة القطاع الخاص المتنّوع في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة 

ساھمة، ویطرح العربیة. یتناول ھذا الحوار الرفیع المستوى مواضیَع تتجاوز التحدیات التي تعوق ھذه الم 
القیمة  ضمان  یمكن  كیف  الخاص؟  القطاع  مشاركة  لتعزیز  المتاحة  الفرص  ھي  ما  التالیة:  األسئلة 
التمویل  یساعد  المنطقة؟ كیف  المستدامة في  التنمیة  أھداف  الخاص في  القطاع  لمساھمات  االجتماعیة 

 الخاص على تسریع التقدم في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة؟ 
 ة:الجلس  ضیفة 

 ، نائبة األمین العام لألمم المتحدة أمینة ج. محمد
 الجلسة: میسرة 

وأھداف التنمیة   2030تنسیق العمل على خطة عام    مجموعة  مدیرة  میساء یوسف،  
 ، اإلسكواالمستدامة 

 المتحدثات:/ المتحدثون 
المكاوي بالقاھرة، ،  نھى  األمریكیة  الجامعة  العامة،  والسیاسة  العالمیة  الشؤون  كلیة  عمید 

 رابط البث المباشر                                                               جمھوریة مصر العربیة 

https://afsd-2023.unescwa.org/
https://zoom.us/webinar/register/WN_J3O5hCk_Smiw6LSiXNiS1Q
https://zoom.us/webinar/register/WN_J3O5hCk_Smiw6LSiXNiS1Q
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 تابع  –  الحوار الرفيع المستوى
 

، جمھوریة مصر العربیة (Sekem)  سیكم رئیس المجلس التنفیذي، ،  بو العیش أحلمي  
 (افتراضًیا)

 الكویتدولة ، المجلس األعلى للتخطیط والتنمیةاألمین العام، خالد مھدي، 
 (Third World Network)  شبكة العالم الثالث، باحث أول ومستشار قانوني،  كندة محمدیة

 عمانسلطنة  ، (RMA Advisory)  ة رما االستشاری   ،المدن الذكیة   ة مستشار،  ةلیلى الحضرمی 
 مملكة األردنیة الھاشمیة، ال الملتقى األردني لإلبداع الشبابي مدیرة برنامج،  ،  الھروط آیة 

                                                                                      
 غداء  13:00–14:30
 الجلسة العامة األولى 14:30–16:00

 االبتكار في مجال البیانات من أجل عدم إھمال أحد
والتقني للتغّلب على الحواجز تعرض الجلسة قصص النجاح والحلول المبتكرة على الصعیدین المؤسسي  

 19-ذلك الحواجز الناجمة عن جائحة كوفید  في  أمام جمع البیانات الخاصة بأھداف التنمیة المستدامة، بما 
معاً  یعملون  الذین  المصلحة  أصحاب  مختلف  أدوار  على  الضوء  الجلسة  وتسّلط  األخرى.  واألزمات 

المستدامة من أجل دعم ع  التنمیة  أھداف  القائمة على األدلة في لتحسین رصد  ملیات وضع السیاسات 
 .المنطقة العربیة 

 :میسر الجلسة 
حصائیة، الجھاز المركزي دارة العامة للسجالت والمراقبة اإل اإل ،  مدیر عام بو خالد،  أخالد  

 فلسطیندولة  ،  الفلسطیني لإلحصاء 
 المتحدثات:/ المتحدثون 

لمدیرة المركزیة لإلحصائیات الدیمغرافیة واالجتماعیة، المعھد الوطني درة الظریف، ا 
 الجمھوریة التونسیةلإلحصاء، 

دولة  عالم أول، رئیس قسم حوسبة األزمات في معھد قطر لبحوث الحوسبة،  محمد عمران،  
 (افتراضیاً)  قطر 

، صاالتمدیر التخطیط واستراتیجیات التسویق، شركة سوداتل لالتحسام الدین فاروق،  
 السودانجمھوریة 

والتقنیات المتقدمة، وزارة النقل   االصطناعي رئیس البرنامج الوطني للذكاء حسن اللواتي،  
 عمانسلطنة ،  وتقنیة المعلومات  واالتصاالت 

 :ة المحاور 
األمین العام المساعد لتنسیق السیاسات والشؤون المشتركة  ماریا فرانشیسكا سباتولیسانو، 

 في األمم المتحدة بین الوكاالت، إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة  
 رابط البث المباشر                                                                                    

 استراحة 16:00–16:15
 الجلسة المتخصصة األولى: 16:15–17:45

 تحقیق األمن الغذائي من
خالل تحویل النُُّظم الغذائیة: 

 األولویات واإلجراءات
 
 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

 الجلسة المتخصصة الثانیة:
 ً انتقال في أجندة   المضي قُدما

إلى مرحلة التعّلم من  الشباب  
 العمل في المنطقة العربیة

 
 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

 الجلسة المتخصصة الثالثة:
 آثار العنف بین األجیال:

التقاطع بین العنف ضد المرأة 
 والعنف ضد األطفال في

 المنطقة العربیة
 ضغط ھنا للتفاصیل ا 
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